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PROCEQ GPR LIVE

Innowacyjny, szerokopasmowy georadar 
do badań konstrukcji betonowych.

Normy:

AASHTO R 37-04

  ACI 228.2R.98

 ASTM D4748−10

 ASTM D6087−08

 ASTM D6432−11

 EN 302066 - ETSI

Zalety:

• Wyjątkowa, opatentowana technologia skanowania szerokopasmowego

• Skanowanie suchych warstw betonu do głębokości 70 cm

• Radar umieszczony na bezprzewodowym wózku transportowym

• 8 mm prześwit pod sondą ułatwia skanowanie powierzchni o dużych nierównościach

• Unikalne rozwiązania ułatwiające detekcję zbrojenia, rur, defektów oraz tylnej ściany elementu, 

   z możliwością nanoszenia znaczników dla poszczególnych obiektów w czasie rzeczywistym

• Nawet 5 x krótszy czas wykonania badania wraz z opracowaniem raportu w stosunku

   do przeciętnego czasu przy zastosowaniu dotychczas dostępnych na rynku rozwiązań

• Wizualizacja obiektów znajdujących się wewnątrz badanego elementu w trybie 3D ( dla wersji PRO)

• Transmisja danych poprzez WiFi i możliwość przechowywania danych w chmurze

• Wyświetlanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym na dowolnym tablecie iPad 

   z systemem iOS 9 lub wyższym

Wytyczne:

NCHRP Synthesis 255

SHRP S-300

SHRP S-325

SHRP H-672

Przeznaczenie:
• Ocena jakości i jednolitość konstrukcji betonowych

• Kontrola zgodności wykonania konstrukcji zgodnie z planami dla nowych budynków

• Badanie na nieznanych strukturach

• Kontrola punktowa grubości otuliny i rozmiarów prętów zbrojeniowych

• Pełne obrazowanie geometrii zbrojenia

• Pomiar grubości elementu przy dostępie z jednej strony



Pierwsza warstwa zbrojenia

Defekt

Tylna ściana

Druga warstwa zbrojenia
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Dane techniczne:

 Zakres częstotliwości                   0,2 GHz do 4,0 GHz

 Maksymalna głębokość pomiaru     70 cm

 Wyświetlacz       Dowolny iPad z systemem iOS 9 lub wyższym

 Pamięć        W zależności od wybranego modelu iPada (max. 512 GB)

wykrywalne obiektymałe duże
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Dotychczas dostępne:

Najwyższy poziom detekcji:

Wizualizacja 3D dla wersji GPR Pro:

4.0 GHz 0.2 GHzTechnologia szerokopasmowa
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Częstotliwość

GPR Live:

Rura / przewód


